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ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΤΟΣ 2012-2013
ΤΑΞΗ : B (Θεηηθή – Τερλνινγηθή)
Θέκαηα γξαπηώλ πξναγσγηθώλ εμεηάζεσλ πεξηόδνπ Μαΐνπ-Ινπλίνπ
ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Θεηηθήο θαη Τερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο
ΘΔΜΑ Α
Σηηο εξσηήζεηο Α1–Α4 λα γξάςεηε ζηε θόιια ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ην
γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.

Α1. Η πίεζε ελόο ηδαληθνύ αεξίνπ δηπιαζηάδεηαη κε ζηαζεξό όγθν. Τόηε, ε κέζε κεηαθνξηθή
θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ:
α. δηπιαζηάδεηαη.
β. ππνδηπιαζηάδεηαη.
γ. παξακέλεη ε ίδηα.
δ. ηεηξαπιαζηάδεηαη.
Μνλάδεο 5

Α2. Μπνξνύκε λα απμήζνπκε ηε ζεξκνθξαζία αεξίνπ ρσξίο λα ηνπ πξνζθέξνπκε ζεξκόηεηα κε:
α. αδηαβαηηθή ζπκπίεζε.
β. ηζνβαξή εθηόλσζε.
γ. ηζόζεξκε εθηόλσζε.
δ. αδηαβαηηθή εθηόλσζε.
Μνλάδεο 5

Α3. Μηα κεραλή Carnot ιεηηνπξγεί αλάκεζα ζηηο ζεξκνθξαζίεο Th θαη Tc . Γηα λα απμεζεί ν
ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο κεραλήο, πξέπεη:
α. λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία Th .
β. λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία Th .
γ. λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία Tc .
δ. λα δηπιαζηαζηνύλ ηαπηόρξνλα νη ζεξκνθξαζίεο Th θαη Tc .
Μνλάδεο 5
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Α4. Ηιεθηξόλην δηαγξάθεη θπθιηθή ηξνρηά κέζα ζε νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν. Αλ ε έληαζε ηνπ
καγλεηηθνύ πεδίνπ ππνδηπιαζηαζηεί θαη ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ειεθηξνλίνπ δηπιαζηαζηεί,
ηόηε ε αθηίλα ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο ηνπ:
α. παξακέλεη ίδηα.
β. ππνδηπιαζηάδεηαη.
γ. δηπιαζηάδεηαη.
δ. ηεηξαπιαζηάδεηαη.
Μνλάδεο 5

Α5. Να ραξαθηεξίζεηε ζηε θόιια ζαο ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ην γξάκκα Σ, αλ είλαη
ζσζηέο, θαη κε ην γξάκκα Λ, αλ είλαη ιαλζαζκέλεο.
α. Ο πξώηνο ζεξκνδπλακηθόο λόκνο θαη ν θαλόλαο ηνπ Lenz απνηεινύλ ζπλέπεηα ηεο ίδηαο αξρήο.
β. Σα ακπεξόκεηξα θαη ηα βνιηόκεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα ηε κέηξεζε ελαιιαζζόκελσλ ηάζεσλ
θαη ξεπκάησλ αληίζηνηρα κεηξνύλ πιάηε.
γ. Η αθηίλα ηεο θπθιηθήο ηξνρηάο πνπ δηαγξάθεη έλα θνξηηζκέλν ζσκαηίδην κέζα ζε νκνγελέο
καγλεηηθό πεδίν απμάλεηαη, όηαλ απμάλεηαη ε έληαζε ην καγλεηηθνύ πεδίνπ.
δ. Μπνξνύκε λα κεηαθέξνπκε ζεξκόηεηα από θάπνην ςπρξό ζώκα, ρσξίο λα δαπαλήζνπκε ελέξγεηα
ε. Η ηαρύηεηα ησλ κνξίσλ ελόο ηδαληθνύ αεξίνπ, ζην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ
θξνύζεσλ, είλαη ζηαζεξή.
.
Μνλάδεο 5

ΘΔΜΑ Β
Β1. Η νιηθή κεηαθνξηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ελόο ηδαληθνύ αεξίνπ είλαη αξρηθά
Kνι = 120 J. Τπνδηπιαζηάδνπκε ηνλ όγθν ηνπ αεξίνπ θαη ηαπηόρξνλα ηεηξαπιαζηάδνπκε ηελ πίεζή
ηνπ. Σειηθά ε νιηθή κεηαθνξηθή θηλεηηθή ελέξγεηα K′νι ησλ κνξίσλ ηνπ αεξίνπ ζα είλαη:
α. 200 J
β. 240 J
γ. 300 J
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μνλάδεο 3
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλάδεο 6

Β2. Η θπθιηθή κεηαβνιή ηνπ ηδαληθνύ αεξίνπ κηαο ζεξκηθήο κεραλήο απνηειείηαη από ηέζζεξηο
αληηζηξεπηέο κεηαβνιέο, δύν ηζνβαξείο θαη δύν ηζόζεξκεο. Αλ ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηεο θπθιηθήο
κεηαβνιήο είλαη Σh = 500 Κ θαη ε ειάρηζηε είλαη Σc = 300 Κ, ηόηε ν ζπληειεζηήο απόδνζεο ηεο
κεραλήο κπνξεί λα είλαη:
α. e = 0,25.
β. e = 0,40.
γ. e = 0,60.
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μνλάδεο 3
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλάδεο 5
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Β3. Αλ ε ελεξγόο ηηκή ηεο έληαζεο ηνπ ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη έλαλ αληηζηάηε
δηπιαζηαζηεί, ηόηε ν ξπζκόο κε ηνλ νπνίν ν αληηζηάηεο απνδίδεη ζεξκόηεηα ζην πεξηβάιινλ:
α. δηπιαζηάδεηαη.
β. ηεηξαπιαζηάδεηαη.
γ. παξακέλεη ίδηνο.
Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε.
Μνλάδεο 3
Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.
Μνλάδεο 5

ΘΔΜΑ Γ
Επίπεδν πιαίζην Ν = 100 ζπεηξώλ κε εκβαδόλ ζπείξαο Α = 2 2 x10-3 m2 ζηξέθεηαη κέζα ζε
θαηαθόξπθν νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν κε θνξά πξνο ηα πάλσ θαη έληαζε κέηξνπ B = 5 T, κε
ζπρλόηεηα f =

50



Hz γύξσ από άμνλα x′x, πνπ είλαη θάζεηνο ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ, θαη

ηε ρξνληθή ζηηγκή t = 0 ην επίπεδν ηνπ πιαηζίνπ είλαη θάζεην ζηηο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ. Σα
άθξα ηνπ πιαηζίνπ ζπλδένληαη κέζσ δηαθόπηε δ κε αληίζηαζε R = 10 Ω, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε
θπιηλδξηθό δνρείν ηνπ νπνίνπ ν άμνλαο είλαη νξηδόληηνο, ηα ηνηρώκαηά ηνπ αδηαβαηηθά θαη πεξηέρεη
ηδαληθό κνλναηνκηθό αέξην. Σν έκβνιν ηνπ δνρείνπ είλαη αδηαβαηηθό, έρεη εκβαδόλ Α′ = 100 cm2 θαη
κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο, ελώ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη pαηκ = 105

N
m

2

. Κιείλνπκε ην

δηαθόπηε δ γηα ρξνληθό δηάζηεκα Γt = 0,1 s θαη κεηά ηνλ αλνίγνπκε.
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Να βξείηε:
Γ1. ηελ εμίζσζε π = f(t) ηεο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο θαη ηελ ελεξγό έληαζε Iελ ηνπ ξεύκαηνο.
Μνλάδεο 8
Γ2. ηε ζεξκόηεηα Q πνπ απνξξνθά ην αέξην.
Μνλάδεο 4
Γ3. ηε κεηαβνιή ΓU ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο ηνπ αεξίνπ.
Μνλάδεο 6
Γ4. ην έξγν W πνπ παξάγεη ην αέξην.
Μνλάδεο 3
Γ5. ηε κεηαηόπηζε Γx ηνπ εκβόινπ.
Μνλάδεο 4
Δίλνληαη: Γηα ην αέξην γ =

5

θαη ε κεηαβνιή ηνπ λα ζεσξεζεί ηζνβαξήο αληηζηξεπηή.

3

Σν πιαίζην θαη νη αγσγνί ζύλδεζεο έρνπλ ακειεηέα αληίζηαζε.
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ΘΔΜΑ Γ
Δύν θαηαθόξπθνη κεηαιιηθνί αγσγνί Αx θαη Γy,απέρνπλ κεηαμύ
ηνπο απόζηαζε L = 1 m, έρνπλ ακειεηέα αληίζηαζε θαη κεγάιν
R1 δ
A
Γ
κήθνο. Σα άθξα Α θαη Γ ζπλδένληαη κε αληηζηάηε αληίζηαζεο
R1 = 1 Ω, κέζσ δηαθόπηε δ. Έλαο επζύγξακκνο αγσγόο ΚΛ, έρεη
κήθνο L = 1 m, κάδα m = 0,1 kg θαη αληίζηαζε R2 = 3 Ω θαη
Κ
Λ
κπνξεί λα νιηζζαίλεη ρσξίο ηξηβέο, κέλνληαο νξηδόληηνο θαη ζε
R2
ειεθηξηθή επαθή κε ηνπο αγσγνύο Αx θαη Γy. Η όιε δηάηαμε
βξίζθεηαη κέζα ζε νξηδόληην νκνγελέο καγλεηηθό πεδίν κέηξνπ
B = 1T θάζεην ζην επίπεδν ησλ αγσγώλ, θαη θνξά πξνο ηα κέζα.

Κάπνηα ζηηγκή ν αγσγόο ΚΛ αθήλεηαη λα νιηζζήζεη, ελώ ν
B
δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο. Όηαλ ν αγσγόο ΚΛ δηαλύζεη δηάζηεκα
x
y
h = 3,2 m, θιείλνπκε ην δηαθόπηε δ, θαη ηε ζηηγκή απηή ηε
ζεσξνύκε σο ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0.

Γ1. Να ππνινγίζεηε ηελ ηαρύηεηα  0 πνπ έρεη ν αγσγόο ΚΛ όηαλ έρεη δηαλύζεη δηάζηεκα h = 3,2 m.
Μνλάδεο 4
Γ2. Σε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0, λα θάλεηε ην θαηάιιειν ζρήκα, θαη λα ππνινγίζεηε:
α. ηελ ΗΕΔ από επαγσγή Δεπ,0 πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα άθξα ηνπ ΚΛ.
Μνλάδεο 2

β. ηελ έληαζε ηνπ ξεύκαηνο Ι0 πνπ δηαξξέεη ην θύθισκα θαη ηε δύλακε F L , 0 πνπ δέρεηαη ν ΚΛ.
Μνλάδεο 4

γ. ηελ επηηάρπλζε a 0 ηνπ αγσγνύ ΚΛ.
Μνλάδεο 2
Γ3. Να απνδείμεηε όηη ν αγσγόο ΚΛ απνθηά ζηαζεξή (νξηαθή) ηαρύηεηα.
Μνλάδεο 5
Γ4. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν πνξ ηεο ζηαζεξήο (νξηαθήο) ηαρύηεηαο ηνπ αγσγνύ ΚΛ.
Μνλάδεο 3
Γ5. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν FL ηεο δύλακεο Laplace πνπ αζθείηαη ζηνλ αγσγό ΚΛ ηε ρξνληθή
ζηηγκή πνπ ε ζεξκηθή ηζρύο πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ αληίζηαζε R1 είλαη P1 = 0,25 W.
Μνλάδεο 5
Δίλεηαη ε επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο: g = 10

m
s
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Σξίθαια 3 Ινπλίνπ 2013
Σηε θσηνηππία λα γξάςεηε κόλν ην νλνκαηεπώλπκό ζαο.
Να απαληήζεηε ζε όια ηα ζέκαηα ζηελ θόιια ζαο.
Καλή επιτυχία
Ο Δηεπζπληήο

Αξηζηείδεο Μπισλάο

Ο Καζεγεηήο

Υξήζηνο Δηακάληεο

